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Nyugtalan Közép-Ázsia 

A február vége óta tartó ukrán–orosz háború és az Európát érintő energia válság áll szinte 
minden hírfolyam középpontjában. Ezen események mellett pedig csak elvétve vagy 
egyáltalán nem találkozunk a világ és Eurázsia más térségeiből érkező hírekkel, noha Közép-
Ázsiában is jelentős események zajlanak jelenleg, amelyek geopolitikai, világgazdasági 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök a február 24-i ukrajnai invázió óta először hagyta el 
Oroszországot, hogy az egyik legdélebb volt szovjet tagköztársaságban, Tádzsikisztánban 
tegyen látogatást, ennek során a jelenlegi tádzsik elnökkel, Emomali Rahmonnal is 
tárgyalásokat folytatott. 

Ezenkívül a türkmén főváros, Asgabat adott otthont a VI. Kaszpi-tengeri Csúcstalálkozónak is, 
melyen Türkmenisztán mellett mind az öt Kaszpi-tengeri állam (Oroszország, Azerbajdzsán, 
Türkmenisztán, Kazahsztán és Irán) vezetője részt vett. A találkozó témája pedig a Kaszpi-
tengeri energiahordozók Európába történő tranzitjának kérdése volt. 

Az ukrán-orosz háború árnyékában folyó, a térség átalakulását jelző találkozók mellett az 
egész közép-ázsiai térség a nyugtalanság jeleit mutatja. Az elmúlt bő két évben a közép-ázsiai 
posztszovjet térség majd mindegyik államában nagyszabású alkotmányreformra került sor, 
amelyek mindegyike a hatalom átadását, illetve a hatalom átmentését célozta meg. 

2021 áprilisában Kirgizisztánban alkotmánymódosítási népszavazásra került sor, mely 
eredményeként – más szomszédos közép-ázsiai országokhoz hasonlóan – Kirgizisztánban is 
elnöki rendszer jött létre, amelyben az elnök jogkörének a törvényhozói és végrehajtói 
ágakban betöltött szerepe is jelentősen kibővült, hiszen az elnöki rendszerben az elnök 
államfői, kormányfői és katonai parancsnoki feladatokat lát el, és a törvényhozó hatalomtól 
elkülönült végrehajtó hatalmat egy személyben testesíti meg. A kirgiz alkotmánymódosítás 
hátterét a 2020-as őszi zavargások adták, amelyek a parlamenti választások megismétléséhez 
és az akkori elnök Szooronbaj Dzseenbekov lemondásához vezettek. Kirgizisztánban másfél 
évtized alatt három ún. „forradalomra” is sor került. A legutóbbi zavargások során hatalomra 
került Szadir Zsaparov a környező, biztosabbnak tekinthető országokról próbált mintát venni 
hatalma megszilárdításához. 

Kazahsztánban a 2022 januári véres zavargásokat követően kezdődtek jelentős politikai 
változások. Május végén az ország egy népszavazást követően döntött úgy, hogy megerősíti a 
Kaszim-Zsomart Tokajev által meghirdetett, az alkotmányt is érintő reformokat. A javaslat 
célja az ország elnöki rendszerének az elnöki-parlamentárissá történő átalakítása, s így egyben 
a Nazarbajev-korszaktól való intézményes elhatárolódás volt. Tokajev elnök szavai szerint a 
referendum egyet jelentette a „Második Köztársaságnak” és egy új Kazahsztánnak a 
megszületésével. A kazah alkotmánymódosításról elmondható, hogy itt egy már lezárult, 
ugyanakkor békés úton történő hatalmi átmenet utolsó felvonásáról volt szó. 

Nagyon hasonló a helyzet Üzbegisztánban is, ahol pont a tervezett alkotmányreform bizonyos, 
vitatott pontjai miatt törtek ki zavargások az országhoz tartozó Karakalpaksztán területén. 
Karakalpaksztán 1936-ban lett autonóm köztársaságként az Üzbég SZSZK része. 1990-ben 
deklarálta szuverenitását, majd 1992-ben nevét Karakalpak Autonóm Szovjet Szocialista 
Köztársaságról Karakalpaksztáni Köztársaságra változtatta. 1993-ban megállapodás született 
a karakalpak és üzbég vezetés között, amely alapján Karakalpaksztán 20 évre Üzbegisztán 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/28/7355193/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/28/7355193/
https://turkmenportal.com/blog/48865/vladimir-putin-pribyl-v-ashhabad-na-vi-kaspiiskii-sammit
https://24.kg/vlast/190261_kak_kyirgyizstantsyi_nareferendum_hodyat_aktivnost_skajdyim_godom_vse_nije/
https://www.gazeta.ru/social/2020/10/05/13282243.shtml
https://liter.kz/krovavyi-ianvar-v-almaty-vsia-khronologiia-massovykh-besporiadkov-v-odnom-video-1644071052/
https://akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-progolosoval-na-respublikanskom-referendume-55426
https://akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-progolosoval-na-respublikanskom-referendume-55426
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/03/besporyadki-v-karakalpakstane-est-zhertvy-sredi-mirnyh-zhiteley
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részévé vált szuverén köztársaságként, a kiválás jogával. Karakalpaksztán formálisan szuverén, 
és vétójoga van az Üzbegisztán által hozott döntésekre.  

Üzbegisztánban Savkat Mirzijojev elnök emelné be az alkotmányba államkoncepcióját, egyben 
humánusabbá is téve országa alaptörvényét (erősítve a nők, a munkavállalók és a 
letartóztatottak jogi védelmét). Több elemző is felhívta arra is a figyelmet, hogy a reformnak 
köszönhetően Mirzijojev elnöki ciklusai „nullázódnak”, ami azt jelenthetné, hogy a jelenlegi, 
második elnöki megbízatása lejárta után is újra indulhat az államfői tisztségért. A 
karakalpaksztáni tüntetésekkel kapcsolatban az üzbég alkotmány tervezett módosítása két 
dolgon változtatna: 1. megszűnne Karakalpaksztán függetlensége. 2. A jelenlegi alkotmányból 
eltűnne a népszavazás útján történő kiválásról szóló paragrafus. 

Az eredeti megállapodás 2013-as lejárta után Karakalpaksztánban olyan mozgalmak kezdtek 
felbukkanni, amelyek a köztársaság függetlensége mellett kampányoltak. Az üzbég hatóságok 
mindezt nem nézték jó szemmel, a karakalpak függetlenségi mozgalmak több tagja is emigrált. 
Az üzbég hatóságok részben joggal attól tartottak, hogy ezek a mozgalmak a független 
köztársaság Kazahsztánhoz való csatlakozását készítik elő.  

Mirzijojev elnök hátrálása a tüntetések végét is jelentette. Az üzbég belügyminisztérium 
közlése szerint a tüntetők tévesen értelmezték az alkotmánymódosítási tervezetet, a 
Karakalpak Köztársaság vezetése szerint pedig populisták csoportja el akarta foglalni az 
államirányítás intézményeit a tömeg segítségével. (A tüntetések közvetlen kiváltó oka 
egyébként Dauletmurat Tajimuratov aktivista letartóztatása volt, aki július 5-ére szervezett 
volna egy nem engedélyezett tüntetést. A hírek szerint őt az üzbég hatóságok már 
elengedték.) 

Üzbegisztán eddig a régió egyik legstabilabb országa volt, amely az elmúlt harminc évben 
elkerülte a jelentősebb etnikai, politikai, szociális és vallási megmozdulásokat. Üzbegisztánban 
jelenleg a kérdés, hogy ezzel valóban kifulladtak-e a tiltakozások vagy a folytatásukra lehet 
számítani. 

Korábban már Türkmenisztánban megkezdődött, illetve már végbe is ment ez a fajta hatalmi 
átmenet, miután Gurbanguly Berdimuhamedow elnök lemondott – a januári kazahsztáni 
történéseket is szem előtt tartva – és a hatalmat választások útján pedig fia, Szerdar 
Berdimuhamedow örökölte meg, ezzel biztosítva Türkmenisztánban a hatalom békés 
átadását.  

Hasonló átmenetet jósolnak Tádzsikisztán esetében is, ahol a várakozások szerint Emomali 
Rahmon elnök helyét szintén fia, Rusztam Emomali veheti át, aki jelenleg a főváros, Dušanbe 
polgármestere és a tádzsik felsőház elnöke. 

A posztszovjet Közép-Ázsia alkotmányreform sorozatai rámutatnak a posztszovjet térség 
úgynevezett „autoriter rendszereinek” a kihívására. Az „alulról” vagy „kívülről” érkező 
politikai, szociális és társadalmi elégedetlenségből fakadó nyomásra, amelyek gyakran 
zavargásokba, esetleg forradalmakban végződnek, s amely lépésekre az adott ország vezetése 
a hatalom stabilitásának megőrzése érdekében kénytelen bizonyos politikai válaszokat is adni. 
Ezt a célt szolgálják a széleskörű szociális, gazdasági és emberi jogi intézkedések, amelyek ezen 
alkotmányreformokban kapnak helyett úgy, hogy megpróbálnak egy erős elnöki rendszert 
létrehozni (lásd Új Üzbegisztán vagy Új Kazahsztán 2030 programok). 

Mindezen reformokból fakad a közép-ázsiai térség másik kihívása, a hatalomátadás 
problémája. Ez a leköszönés előtt álló vezetők esetén a folytonosság fenntartásának 

https://meduza.io/feature/2022/02/14/prezident-turkmenistana-sobralsya-v-otstavku-stranu-skoree-vsego-vozglavit-egosyn
https://rus.azathabar.com/a/31749540.html
https://rus.azathabar.com/a/31749540.html
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kérdéseként, az újonnan hatalomra került vezetők esetén pedig az önálló tekintély és 
legitimitás kivívásának problémájaként jelentkezhet. Az alkotmányos reformfolyamatok 
mellett geopolitikai szempontból is érdemes figyelemmel kísérni a régió történéseit. Ugyanis 
Közép-Ázsia újra felértékelődő szerepet mutat az energiaválsággal küzdő Európa, az Indiával 
egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat kialakító Oroszország és a Közép-Ázsiával 
szomszédos Kína számára is. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 
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Kelet-Ázsia 

Abe Shinzo, volt japán miniszterelnök belehalt lövési sérüléseibe 

Japan Today, 2022. július 8. 

Meglőtték és életveszélyesen megsebesítették a volt japán miniszterelnököt, Abe Shinzot 

Narában tartott kampánybeszéde közben. A rendőrség letartóztatta a feltételezett elkövetőt, 

a támadás sokkolóan hatott egy olyan országban, amely a világ egyik legbiztonságosabb és a 

legszigorúbb fegyvertartási törvényekkel rendelkezik. A korházba szállítása után néhány 

órával azonban Abe Shinzo belehalt sérüléseibe. Fumio Kishida jelenlegi japán miniszterelnök 

együttérzését fejezte ki és mélységesen elítélte a támadást. A 67 éves Abe volt Japán 

leghosszabb ideig hivatalban lévő vezetője volt, mielőtt lemondott 2020-ban. Az egykori 

vezető azonban befolyásos tagja maradt a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak. 

Forrás: Former Prime Minister Abe dies after being shot while campaigning in Nara 

Javult a kkv-k teljesítménye Kínában 

Xinhua, 2022. július 8. 

A kínai kis- és középvállalkozások (kkv-k) teljesítménye javulást mutatott júniusban, ami a 

gazdaság újraélesztését és az ellátási lánc helyreállítását célzó gazdasági csomagoknak 

köszönhető. A kis- és középvállalkozások fejlesztési mutatója, amelyet 3000 kkv részvételével 

készült felmérés alapján számítottak ki, júniusban 88,4 pontot ért el, ami 0,2 ponttal 

magasabb, mint májusban, ez pedig véget vetett a négyhónapja csökkenő trendnek – közölte 

a Kínai Kis- és Középvállalkozások Szövetsége. Az indexszám javulása azután következett be, 

hogy a világ második legnagyobb gazdaságában májusban javultak az olyan kulcsfontosságú 

gazdasági mutatók, mint a hozzáadott értékű ipari termelés és a külkereskedelem. A kkv-k 

általános fellendülési tendenciája ellenére a szövetség figyelmeztetett az egyre bonyolultabb 

külső körülményekre, a gyenge piaci keresletre és az üzleti műveletek nehézségeire, és 

további támogató intézkedéseket szorgalmazott a kkv-k növekedésének fellendítése 

érdekében. 

Forrás: China's June SME activities pick up as economy recovers 

  

https://japantoday.com/category/crime/Former-Prime-Minister-Abe-dies-after-being-shot-while-campaigning-in-Nara
https://english.news.cn/20220708/a8034be1910548c18aaeef31d01ea6a4/c.html
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A kínai BYD első helyen az elektromos meghajtású járművek eladásaival 

Li Fusheng, China Daily, 2022. július 8. 

A BYD Auto megelőzte a Teslát, és a világ legkelendőbb elektromos meghajtású 

járműgyártójává vált, ami annak a jele is, hogy az elektromos autók és a plug-in hibridek egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendenek Kínában. A shenzheni vállalat 641 350 NEV-et adott el 

az első hat hónapban, - a többségét Kínában volt -, ez 314%-kal több, mint az előző év azonos 

időszakában, a Shenzheni Értéktőzsdére benyújtott bejelentés szerint. Ez közel 80 000 

darabbal több, mint a Tesla értékesítése, amely 564 743 járművet adott el januártól júniusig. 

A BYD egyszer már 2018-ban felülmúlta a Teslát, azonban ezután az amerikai autógyártó 

felgyorsította gyártását és szállítását, hogy ismét az első helyre kerüljön az elektromos 

meghajtású járműgyártók listáján, amit egészen az idei év első feléig tudott megőrizni. 

Forrás: BYD Auto revs into pole position with NEV sales 

Kína az USA és a NATO ellen 

The Diplomat, 2022. július 7. 

Kína éles támadást intézett a héten az Egyesült Államok és a NATO ellen, napokkal Antony 

Blinken amerikai külügyminiszter és Wang Yi kínai külügyminiszter találkozója előtt. Zhao Lijian 

külügyminisztériumi szóvivő megjegyzései rávilágítanak az egyre romló viszonyra, valamint 

Kína egyre konfrontatívabb külkapcsolati megközelítésére. A múlt heti spanyolországi NATO-

csúcson Blinken azzal vádolta Kínát, hogy „a szabályokon alapuló nemzetközi rendet akarja 

aláásni”. A szerdán tartott kínai sajtótájékoztatón Zhao kijelentette, hogy „az úgynevezett 

szabályokon alapuló nemzetközi rend valójában egy maroknyi ország által hozott családi 

szabály, amely az Egyesült Államok önérdekét szolgálja”. Majd hozzátette, hogy Washington 

„csak úgy tartja be a nemzetközi szabályokat, ahogy jónak látja”. 

Forrás: Ahead of G-20 Ministers’ Meeting, China Slams US, NATO 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202207/08/WS62c783f7a310fd2b29e6b30e.html
https://thediplomat.com/2022/07/ahead-of-g-20-ministers-meeting-china-slams-us-nato/
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Az Egyesült Államok a Kínával szemben kivetett vámok eltörlésére készülhet 

Liu Zhihua, China Daily, 2022. július 7. 

Shu Jueting, a Kereskedelmi Minisztérium szóvivője szerint az Egyesült Államok által Kínára 

kivetett vámok visszavonása jelentős hatással lehet az Egyesült Államok inflációjának 

visszafogásában és e lépések gyorsan a vállalkozások és a fogyasztók javát szolgálhatják. Egyes 

jelentések szerint ugyanis az Egyesült Államok mérlegeli a vámok feloldásának lehetőségeit a 

kínai importtal szemben. „Kína mindig úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok Kínával 

szembeni összes további vámjának eltörlése a két ország és a világ javára válik” – mondta Shu. 

"Több kínai és amerikai think-tank és kutatóintézet úgy becsülte, hogy a vámok teljes 

visszavonása jelentős hatással lesz az Egyesült Államok belföldi inflációjának mérséklésére" - 

mondta, hozzátéve, hogy a magas inflációs szintek közepette az Egyesült Államok minél 

korábban megszünteti a vámokat, annál hamarabb profitálhatnak majd a fogyasztók és a 

vállalkozások. 

Forrás: US talk removing tariffs against China, China ready to move forward 

Nőtt a külföldre utazók száma Dél-Koreában 

Hong Yoo, The Korea Herald, 2022. július 7. 

Az incheoni repülőtér csütörtöki adatai szerint a tengerentúlra utazók száma 3,93 millió fölé 

emelkedett az idei év első felében, ami 233,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. „A 

növekedés májusban és júniusban volt a legszembetűnőbb, amikor a külföldre utazók száma 

44,6%-kal, illetve 34,4%-kal nőtt a hónaphoz képest. A legnépszerűbb úti célok az Egyesült 

Államok, Délkelet-Ázsia és Európa voltak” – mondta Kim Chang-kyu, az Incheon International 

Airport Corporation igazgatója. A Dél-Koreai Közlekedési Minisztérium június 8-tól teljes 

mértékben feloldotta a légi, több mint két évvel a Covid-19 miatti szabályozások 

hatálybalépése után. Az incheoni repülőtéren arra számítanak, hogy a tengerentúlra utazók 

száma idén eléri a 24 milliót, ami 35 százalékos visszaállás a világjárvány előtti szinthez képest. 

Az előrejelzések szerint, hogy az incheoni repülőtér napi átlagban 85 621 utast fog fogadni a 

nyári csúcsszezonban, ami 747 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

Forrás: No. of overseas travelers surges 233% in H1 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202207/07/WS62c69621a310fd2b29e6b147.html
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220707000608&np=1&mp=1


 
 

 
 

9 

Wang Yi találkozott az Josep Borellel 

FMPRC, 2022. július 8. 

2022. július 7-én, a G20-ak külügyminiszteri találkozóján Wang Yi kínai külügyminiszter 

találkozott Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Utóbbi 

kijelentette, hogy az EU ragaszkodik a stratégiai függetlenséghez és mindig úgy gondolja, hogy 

az EU és Kína közös érdekei messze felülmúlják a nézeteltéréseket, továbbá határozottan 

ragaszkodik az egy Kína politikához és több stratégiai koordinációt és együttműködést kíván 

fenntartani Kínával. Az EU mély aggodalmát fejezi ki az Oroszország és Ukrajna közötti jelenlegi 

konfliktus súlyos negatív hatásai miatt és mielőbbi tűzszünetet és a háború befejezését kéri a 

nagyobb válság megelőzése érdekében. Egyúttal az EU az is reméli, hogy Kína fontos szerepet 

fog játszani a béke elérésében. Wang Yi elmondta, hogy Kínának és az EU-nak a világ több 

pólusúvá válásában ragaszkodnia kell az átfogó stratégiai partnerséghez és fenn kell tartania 

a párbeszédet és a kommunikációt a két térség között. Súlyos és összetett kihívásokkal 

szembesülve Kínának és az EU-nak közös nevezőre kell törekednie. Az ukrán kérdés kapcsán 

Wang Yi azt mondta, hogy minden félnek komolyan el kell gondolkodnia a konfliktus kiváltó 

okán és ennek megfelelően kezelnie kell valamennyi fél ésszerű aggályait. 

Forrás: 王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 

  

https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/202207/t20220708_10717155.shtml
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Dél-Ázsia 

Pakisztán inflációs spirálban 

Juvaria Jafri, Asia Times, 2021. július 05. 

Az elmúlt hónapokban más fejlődő országokhoz hasonlóan Pakisztán egyre súlyosabb 

gazdasági helyzetbe került az élelmiszerek és az üzemanyagok árának emelkedése miatt. 

Pakisztán a korábban vártnál gyorsabban használja fel devizatartalékait és ha a helyzet nem 

változik, az országot csőd fenyegeti. A pakisztáni központi banknál lévő devizatartalékok 

jelenleg 10,3 milliárd USD-t tesznek ki. Ez a 2022. januári 16,6 milliárd dollárhoz képest 

jelentős csökkenés. Bár a közelmúltban a kínai banki hitelezés megerősítette a tartalékok 

szintjét, 2022. április vége óta a tartalékok folyamatosan csökkennek. A csőd elkerülése – és 

az élelmiszer- és üzemanyag-vásárlás folytatása – érdekében Pakisztán most a Nemzetközi 

Valutaalaptól (IMF) vár segítséget. Noha az IMF már számos alkalommal mentette meg a 

válságba került gazdaságokat, cserébe a kedvezményezett kormányoknak politikai reformokat 

kell végrehajtaniuk, amelyek gyakran népszerűtlenek a közvélemény körében. A következő 

hetekben az IMF valószínűleg közbelép, és mintegy 1,85 milliárd dolláros mentőcsomagot 

nyújt. A megállapodás súlyos költségei azonban máris az életszínvonal drámai romlásához 

vezettek, mivel az üzemanyag-támogatásokat jelentősen visszavonták és sokak számára 

megfizethetetlenné tették az élelmiszereket és a közlekedést, miközben az adóemelések 

szintén fokozták a lakosságra és vállalkozásokra nehezedő nyomást. 

Forrás: Pakistan in an inflationary death spiral 

 

  

https://asiatimes.com/2022/07/pakistan-in-an-inflationary-death-spiral/
https://asiatimes.com/2022/07/pakistan-in-an-inflationary-death-spiral/
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A Srí Lanka-i válság esélyt ad Indiának, hogy befolyást szerezzen Kínával 

szemben 

AP, Economic Times, 2022. június 30. 

Srí Lanka stratégiai fekvése már több mint egy évtizede a regionális óriások, Kína és India 

érdeklődését váltotta ki a kis szigetország iránt. Peking, valamint az általa nyújtott szabad 

felhasználású hitelek és infrastrukturális beruházások széles körben úgy tekinthetők, hogy az 

országnak sikerült növelni a befolyását a térségben. Srí Lanka gazdasági összeomlása azonban 

lehetőséget teremtett India számára, hogy visszalendítse az ingát, ezért Újdelhi hatalmas 

pénzügyi és anyagi segítséget nyújt szomszédjának. A Srí Lanka-i kormány adóssága jelenleg 

51 milliárd dollár és képtelen fizetni a kamatokat. A Nemzetközi Valutaalappal a 

mentőcsomagról folytatott tárgyalások kimeneteléig felfüggesztette a 2026-ig visszafizetendő 

25 milliárd dollárból 7 milliárd dollárnyi, idén esedékes külföldi adósság törlesztését. Kína, 

amely Japán és az Ázsiai Fejlesztési Bank után Srí Lanka harmadik legnagyobb hitelezője, az 

adósság mintegy 10%-át teszi ki. Eközben India több millió dollár értékű rizst, tejport, 

gyógyszert és egyéb humanitárius segélyt, valamint gázolajat és benzint szállított. India 

emellett kedvező feltételekkel 4 milliárd dolláros hitelkeretet nyújtott Srí Lankának, ami széles 

körben elismerést váltott ki, mivel segített tompítani a válságot, amely mára a gazdaság 

összeomlásához vezetett. Miközben India igyekszik a stratégiai befolyását fenntartani Srí 

Lankán, s úgy tűnik, hogy fő célja a kínai befolyás minimalizálása az országban" – jelentette ki 

K C Singh, korábbi indiai külügyminiszter és a stratégiai ügyek szakértője. Ugyanakkor az indiai 

kormány nem akarja, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy egyedül maradjon a gazdasági 

mentőcsomaggal, ezért arra ösztönzi Srí Lankát, hogy forduljon az IMF-hez, és más országok 

segítségét is kérje. 

Forrás: Sri Lanka crisis gives India chance to gain sway vs China 

  

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-crisis-gives-india-chance-to-gain-sway-vs-china/articleshow/92562347.cms
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Mit tesz Sri Lanka a gazdasági zűrzavar orvoslása érdekében? 

Rupa Kumari, The Diplomat, 2022. június 30. 

Srí Lanka központi bankja csütörtökön az elmúlt két évtized legmagasabb szintjére emelte az 

irányadó kamatlábakat, hogy csökkentse a rekord inflációt, annak ellenére, hogy az országot 

pusztító gazdasági válság sújtja. Mivel a devizatartalékok rekordalacsony szinten vannak, a 

szigetország az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és üzemanyagok kifizetésével küzd. A 

gazdasági növekedés leállt, sőt a gazdaság éves szinten 1,6 százalékkal zsugorodott a januártól 

márciusig tartó időszakban és a második negyedévben várhatóan még nagyobb mértékben 

fog visszaesni a GDP. Az infláció azonban júniusban éves szinten rekordot jelentő 54,6 

százalékot ért el, míg az élelmiszerár-emelkedés 80,1 százalékra gyorsult, ami arra késztette a 

központi bankot, hogy az áremelkedés kezelése érdekében emelje a kamatlábakat. A bank 100 

bázisponttal 15,50 százalékra emelte az állandó hitelkamatlábat, míg az állandó betéti 

rendelkezésre állás kamatlábát hasonlóképpen 14,50 százalékra emelte. A központi bank 

becslései szerint a GDP idén 4-5 százalékkal csökken, az infláció pedig az év végére eléri a 60 

százalékot – közölte Ranil Wickremesinghe miniszterelnök kedden a parlamentben, bár a 

kormány jövőre kisebb, 1 százalékos GDP visszaesést tervez. A központi bank arra is 

figyelmeztetett, hogy a külső szektor és az általános makrogazdasági stabilitás biztosításához 

a gazdaság valamennyi szereplőjének elkötelezettségére van szükség. 

Forrás: What is Sri Lanka doing to fix economic mess? Top points 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/sri-lanka-economic-crisis-inflation-growth-budget-india-china-1972959-2022-07-07
https://www.indiatoday.in/business/story/sri-lanka-economic-crisis-inflation-growth-budget-india-china-1972959-2022-07-07
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Délkelet-Ázsia 

Mit kínálhat a G-7 infrastrukturális kezdeményezése Délkelet-Ázsiának? 

Fikry A. Rahman – Abdul Razak Ahmad, The Diplomat, 2022. július 01. 

Joe Biden amerikai elnök ezen a héten, a G-7-ek németországi csúcstalálkozóján elindította a 

csoportosulás legújabb gazdasági kezdeményezését, a Globális Infrastruktúra és Beruházási 

Partnerséget (PGII). Ennek érdekében a G7-országok 600 milliárd dolláros 

kötelezettségvállalást tettek a globális infrastruktúra 2027-ig történő kiépítésére, amelynek 

célja többek között a globális energiabiztonság támogatása az éghajlatváltozással szemben 

ellenálló infrastruktúrán keresztül, valamint a digitális gazdaságban történő soft 

infrastrukturális fejlesztések elősegítése. Ez a kezdeményezés bizonyos szempontból a Biden 

által tavaly bemutatott „Build Back Better World” (B3W) kezdeményezés folytatása és 

kiterjesztése, amely a kínai BRI alternatívájának is tekinthető. A PGII potenciálisan sokat 

nyújthat a délkelet-ázsiai régiónak. Először is, 600 millió dollárt költenek egy globális tenger 

alatti távközlési kábelre, amely a Közel-Keleten keresztül köti össze Délkelet-Ázsiát Nyugat-

Európával. Másodszor, az Egyesült Államok az USAID-on keresztül 49 millió dollárt fektet be 

Délkelet-Ázsiában a régió energiahálózatainak megerősítésére, ami a programnak egy olyan 

aspektusa, amely végül várhatóan 2 milliárd dolláros finanszírozást kap. Az USA és 

szövetségesei részéről helyes az a megközelítés, hogy a gazdasági partnerségre helyezik a 

hangsúlyt az ASEAN országokkal, viszont hosszú távon kérdéses Washington elkötelezettsége, 

ami a PGII gyakorlati megvalósíthatóságát is megkérdőjelezi. 

Forrás: What the G-7 Infrastructure Initiative Can Offer Southeast Asia 

A malajziai Selangor célul tűzte ki a 10 milliárd ringgites beruházások elérését 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. július 05. 

Malajzia legfejlettebb állama, Selangor jó úton halad afelé, hogy elérje a 10 milliárd ringgites 

beruházási célját az idén. Datuk Teng Chang Khim, Selangor kereskedelmi és ipari minisztere 

elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére Selangor az év első felében 3 milliárd 

ringgit beruházást ért el. „Óvatosan optimisták voltunk a cél elérését illetően, és úgy 

gondolom, hogy az idei év második felére további 3 milliárd ringgitet elérhetjük" – közölte 

Teng újságírók előtt a Selangor International Business Summit 2022 (SIBS 2022) hivatalos 

megnyitóján. Teng elmondta, hogy a csúcstalálkozón legalább 30000 helyi és nemzetközi 

kereskedelmi látogatóra számít. Az IBS 2022 tovább erősíti Selangor pozícióját Malajzia 

legfejlettebb és legprogresszívebb államaként. Stratégiai elhelyezkedése, számos iparágban 

kiépített értékláncai, fejlett fizikai és online összeköttetései, valamint kiváló kormányzati 

támogatása Selangort a régió egyik legvonzóbb kereskedelmi csomópontjává és a befektetők 

számára ideális kapuvá teszi az ASEAN és a világ felé. 

Forrás: Selangor on target to achieve RM10bil in investments 

https://thediplomat.com/2022/07/what-the-g-7-infrastructure-initiative-can-offer-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2022/07/what-the-g-7-infrastructure-initiative-can-offer-southeast-asia/
https://www.nst.com.my/business/2022/07/810978/selangor-target-achieve-rm10bil-investments
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Thaiföldön a júniusi infláció 14 éves csúcs közelében, a várható kamatemelés 

előtt 

Reuters, Bangkok Post, 2022. július 05. 

A thaiföldi infláció júniusban az előrejelzéseket meghaladva közel 14 éves csúcsra emelkedett, 

ami megerősítette a már a jövő hónapban esedékes kamatemeléssel kapcsolatos 

várakozásokat, de a kereskedelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy az inflációs nyomás a 

harmadik negyedévre is kiterjed. A fogyasztói árindex (CPI) 7,66%-kal emelkedett az egy évvel 

korábbihoz képest, amit az energiaárak emelkedése és a bázishatások befolyásoltak – közölte 

a minisztérium kedden. Bár az infláció ütemét nehéz megjósolni különböző tényezők, többek 

között a gyenge baht miatt, a minisztérium fenntartotta az idei évre vonatkozó 4,5%-os átlagos 

inflációs előrejelzését.  A Bank of Thailand azonban 6,2%-os inflációt vár az idei évre, ami az 

1% és 3% közötti célsáv felett van. A központi bank várhatóan a következő, augusztus 10-i 

ülésén a rekordalacsony 0,50%-os szintről emelni fogja az irányadó kamatlábát, hogy 

megfékezze az infláció növekedését. 

Forrás: June inflation near 14-year high as rate hike looms 

A fülöp-szigeteki peso 17 éves mélypontra zuhant a dollárhoz viszonyítva 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. július 08. 

Kedden a fülöp-szigeteki peso árfolyama jelentősen gyengült, melynek következtében 1 dollár 

56 pesot ért. A peso hasonló gyenge teljesítményére 2005 szeptember 27. óta nem volt példa. 

Nicholas Antonio Mapa, az ING Bank Manila vezető közgazdásza megjegyezte, hogy az e heti 

kereskedésben a dollár széleskörű erősödése volt a meghatározó, ami annak is köszönhető, 

hogy az amerikai jegybank (Fed) várhatóan szigorítani fog az infláció megállítása érdekében. 

Robert Dan Roces, a Security Bank Corp. közgazdásza és alelnöke a maga részéről a 

kockázatkerüléssel és a globális növekedéssel kapcsolatos aggodalmakkal hozta 

összefüggésbe a peso leértékelődését. Eközben Michael Ricafort, a Rizal Commercial Banking 

Corp. vezető közgazdásza szerint a peso gyengülése a legfrissebb munkanélküliségi és 

feldolgozóipari adatoknak is betudható, amelyek már az infláció és a magasabb hosszú távú 

hitelköltségek hatásait tükrözik, amelyek a fellendülés kilátásait is hátráltatják. Domini 

Velasquez, a China Banking Corp. vezető közgazdásza azt prognosztizálta, hogy a peso értéke 

a harmadik negyedévben tovább csökken a Federal Reserve agresszív kamatemelése és a 

növekvő kereskedelmi hiány miatt.  

Forrás: Peso falls to nearly 17-year low 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2340097/june-inflation-near-14-year-high-as-rate-hike-looms
https://www.manilatimes.net/2022/07/08/business/top-business/peso-falls-to-nearly-17-year-low/1850175
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Lee miniszterelnök és Wong miniszterelnök-helyettes külügyminiszterekkel 

találkozott Szingapúrban 

Tay Hong Yi, The Straits Times, 2022. július 06. 

Lee Hsien Loong szingapúri miniszterelnök július 6-án Ausztrália, Dél-Korea és Dél-Afrika a 

városállamba látogató külügyminisztereit fogadta. A Penny Wong ausztrál külügyminiszterrel 

folytatott találkozója során Lee kifejezte Szingapúr érdeklődését a köztársaság és Ausztrália 

átfogó stratégiai partnerségének megerősítése iránt. A zöld gazdaságról szóló megállapodás – 

amelyről folynak az egyeztetések – szerinte a partnerség erősítésének egyik lehetséges módja 

lehet. A kormányfő találkozott Dr. Park Jinnel, Dél-Korea újonnan kinevezett 

külügyminiszterével is, aki bemutatkozó látogatáson tartózkodott Szingapúrban, miközben 

érdekes megbeszélést folytatott Naledi Pandor dél-afrikai külügyminiszterrel is a regionális és 

globális fejleményekről. Eközben Lawrence Wong miniszterelnök-helyettes találkozott S. 

Jaishankar indiai külügyminiszterrel, akivel megvitatták a kétoldalú együttműködés főbb 

területeit, valamint a tágabb értelemben vett geopolitikai fejleményeket. Wong a 

megbeszélés során reményét fejezte ki a két ország kapcsolatainak megerősítését illetően. 

Forrás: PM Lee, DPM Wong, meet foreign ministers in Singapore 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/pm-lee-dpm-wong-meet-foreign-ministers-in-singapore
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Közel-Kelet 

A J.P. Morgan orosz megtorlásra figyelmeztet, ami hordónként 380 dollárra 

emelheti az olajárat 

 .Al Arabiya, 2022. július 03 ,العربية

A J.P. Morgan elemzői arra figyelmeztettek, hogy a globális hordónkénti olajár elérheti a 380 

dollárt, ha az amerikai és európai szankciók arra késztetik Oroszországot, hogy megtorló 

intézkedésként csökkentse a kőolajtermelést. A J. P. Morgan elemzői szerint Moszkva erős 

pénzügyi helyzete miatt Oroszország 5 millió hordóval csökkentheti a napi kőolajtermelést 

anélkül, hogy túlzottan károsítaná a gazdaságát. Ennek következményei a világ többi részén 

azonban katasztrofálisak lehetnek. Elemzők azt írták, hogy a napi 3 millió hordós 

kínálatcsökkentés 190 dollárra emelné a nyersolaj árát, míg a legrosszabb 5 milliós 

forgatókönyv akár 380 dollárra. Elemzők szerint nagyon is elképzelhető, hogy az orosz 

kormány egy esetleges megtorló intézkedés gyanánt csökkenti a termelését, hogy ezzel kárt 

okozzon a Nyugatnak. Ha ezt megteszi, akkor tovább mélyítheti az európai kontinens válságát. 

Forrás: "ميل  للبر
ً
.. قد يرفع أسعار النفط إىل 380 دوالرا ي مورغان" يحذر من انتقام روسي ي بر  جر

Megerősítik az Európai Beruházási Bank és Egyiptom közötti együttműködést 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 03 ,الشر

Ráníjá al-Masát, egyiptomi nemzetközi együttműködési miniszter elmondta, hogy a stratégiai 

partnerként működő Európai Beruházási Bankkal folytatott együttműködés rendkívüli módon 

erősíti a közös fejlesztési törekvéseket. E kooperáció fokozza a magánszektor növekedését, 

felgyorsítja a beruházásokat, valamint hozzájárul az átfogó és fenntartható növekedéshez 

Egyiptomban. Gelsomina Vigliotti, az Európai Beruházási Bank alelnöke a héten négy napra 

Egyiptomba látogat, ahol a tervek szerint számos miniszterrel, valamint kormányzati és 

magánszektorbeli döntéshozóval találkozik, hogy megvitassák az együttműködés fokozásának 

módjait, valamint, hogy tárgyaljanak a jövőbeli partnerségekről a kiemelt ágazatokban, 

különösen az energia- és élelmezésbiztonság területén, valamint hogy előkészítsék a COP 27 

klímakonferenciát. Az elmúlt 41 év során az Európai Beruházási Bank több mint 14 milliárd 

eurónyi beruházást és fejlesztési finanszírozást pumpált az egyiptomi energia-, vízügyi, 

mezőgazdasági, kommunikációs és közlekedési szektorokba. Csak az elmúlt évben több mint 

egymilliárd eurót biztosított az egyiptomi magánszektorba, távközlésbe és közlekedésbe való 

beruházásokra. 

Forrás: ز مشاركة القطاع الخاص ي لتحفب  ز مرص وبنك االستثمار األوروبر  تعزيز التعاون بي 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/07/03/-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%89-380-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84
https://aawsat.com/home/article/3737376/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
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Több mint 300 000 izraeli állampolgár információi szivárogtak ki 

The Times of Israel, 2022. július 02. 

Iráni hackerek a közelmúltban feltörtek számos népszerű izraeli utazásfoglalásra szakosodott 

internetes oldalt, és több mint 300 000 izraeli személyes adatait sikerült megszerezniük. A két 

hete történt incidenst az izraeli adatvédelmi hatóság is megerősítette. A támadás a Gol Tours 

LTD turisztikai céget érintette, amely több mint 20 utazási-foglalási webhely tulajdonosa. A 

kiszivárgott információk között szerepelnek telefonszámok, címek, a lefoglalt nyaralások 

dátumai és helyszínei, valamint érzékeny egészségügyi információk – áll a hatóság 

közleményében. Az adatvédelmi hatóság közölte, hogy a feltörést követően azonnal felvette 

a kapcsolatot a Gol Tours LTD tulajdonosával, hogy orvosolja a biztonsági hibákat, amelyeket 

a hackerek kihasználtak, de a cég megtagadta az együttműködést. A hatóság azt is állította a 

Channel 12 híradása szerint, hogy a Gol Tours LTD tulajdonosa nem volt hajlandó kezelni a 

biztonsági réseket, mert az pénzbe került volna. A vádakra reagálva a cég tulajdonosa 

visszautasította az állításokat, és azt közölte, hogy a hatóság rosszabbul bánt vele, mint az iráni 

hackerek valaha. 

Forrás: Info of over 300,000 Israelis leaked as Iranian hackers target travel booking sites 

Libanon: Aoun hangsúlyozza az arab együttműködés fontosságát 

 .Anadolu Agency, 2022. július 03 ,وكالة االناضول

Michel Aoun libanoni elnök az arab együttműködés fontosságát hangsúlyozta, különösen a 

jelenlegi körülmények között. A libanoni elnökség közleménye ezt az Arab Államok Ligájának 

főtitkárával, Ahmed abu-l-Ghajt-tal folytatott megbeszélésen mondta az elnök, a 

megbeszélésre  az arab külügyminiszterek Bejrútban tartott találkozóján került sor. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy Libanon, „amely a területén lévő nagyszámú menekült és lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült ember miatti tehertől is szenved, – ezt a válságot már nem tudja 

elviselni”. Az elnök azt is közölte, hogy a nemzetközi közösség hozzáállása nem ösztönzi a gyors 

megoldások megtalálását”. A libanoni elnök reményét fejezte ki, hogy az arab 

külügyminiszterek „segítenek szembenézni ezekkel a kihívásokkal”. Abu-l-Ghajt elmondta, 

hogy a bejrúti találkozó megtartása – különösen e nehéz időkben – nagy jelentőséggel bír, és 

megmutatja, hogy az arab országok kiállnak Libanon politikai vezetése és népe mellett. Az arab 

ország több mint két és fél éve példátlanul súlyos gazdasági válságot él át, ami együtt jár a 

helyi valuta dollárral szembeni árfolyamának rekordzuhanásával, üzemanyag- és 

gyógyszerhiánnyal, valamint az élelmiszerárak növekedésével. 

Forrás: ي الظروف الراهنة
ي فز  لبنان.. عون يؤكد أهمية التعاون العربر

  

https://www.timesofisrael.com/info-of-over-300000-israelis-leaked-as-iranian-hackers-target-travel-booking-sites/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9/2628841
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Törökország és Örményország megegyezett abban, hogy engedélyezik a 

határátlépést harmadik országbeli állampolgárok számára 

Hürriyet Daily News, 2022. július 03. 

Török és örmény tisztviselők megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb megnyitják a 

szárazföldi határt a mindkét országba látogató harmadik országbeli állampolgárok előtt – 

közölte a török külügyminisztérium július 1-jén. A Törökország és Örményország közötti 

normalizációs folyamat képviselőinek, Serdar Kılıç nagykövet és Ruben Rubinyan alelnök 

negyedik találkozójára Bécsben került sor július 1-jén. A török és örmény különmegbízott 

elkötelezett azt illetően, hogy folytassák a két nemzet közötti diplomáciai kapcsolatok 

kialakítására irányuló közös erőfeszítéseket. A normalizálási folyamat célja a diplomáciai 

kapcsolatok kialakítása, a lezárt határok megnyitása, valamint a két nemzet közötti gazdasági, 

kereskedelmi és szállítási projektek elindítása. A bizalomépítő intézkedések részeként 

Törökország és Örményország újraindította a charterjáratokat Isztambul és Jereván között, 

Örményország pedig feloldotta a török árukra vonatkozó embargót. Emellett Ararat Mizroyan 

örmény külügyminiszter márciusban Törökországban járt, hogy részt vegyen az Antalyai 

Diplomáciai Fórumon, ahol kétoldalú megbeszélést folytattak Mevlüt Çavuşoğlu 

külügyminiszterrel. 

Forrás: Türkiye, Armenia agree to allow border crossing for visiting 3rd country citizens 

A tunéziai alkotmánybizottság vezetője elítéli az elnök tervezetét 

Al Jazeera English, 2022. július 04. 

A tunéziai alkotmányügyi bizottság vezetője elítélte a Kajsz Szaíd elnök által a héten 

előterjesztett alkotmánytervezetet – jelentette a helyi „Assabah” újság. Sadok Belaid, egy 

korábbi alkotmányjog-professzor, akit Szaíd az „új köztársaság új alkotmányának” 

kidolgozójaként nevezett meg, azt mondta, hogy Szaíd verziója veszélyes, és nem hasonlít az 

alkotmánybizottság által javasolt első tervezethez. Belaid szerint az elnök által közzétett 

végleges verzió olyan fejezeteket tartalmaz, amelyek egy „szégyenletes és diktatórikus 

rezsim” előtt nyithatják meg az utat. Az elnök azóta nem kommentálta a bírálatokat, hogy 

csütörtökön közzétette a szöveget Tunézia hivatalos lapjában. Az ellenzők szerint az 

alkotmány sokkal nagyobb jogkört biztosítana Szaídnak. A jelenlegi elnök tavaly óta 

kormányoz rendeleti úton, amikor is félreállította a parlamentet és eltörölte a 2014-es 

demokratikus alkotmányt egy olyan lépéssel, amelyet ellenségei puccsnak minősítettek. 

Forrás: Tunisian constitution committee head condemns president’s draft 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-armenia-agree-to-allow-border-crossing-for-visiting-3rd-country-citizens-175026
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/3/tunisian-constitution-committee-head-blasts-presidents-draft
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Az iraki elnök Szaúd-Arábiával tárgyal 

 .Sotaliraq, 2022. július 05 ,صوت العراق

Arab politikai elemzők arra számítottak, hogy Musztafa Al-Kazemi miniszterelnök két fontos 

ügyről tárgyal a Szaúd-Arábiai Királyságban tett látogatása során. Az iraki szakértő, Ali Al-Amiri 

azt mondta, hogy az iraki elnök tájékoztatni fogja a szaúdi vezetést a közelmúltbeli teheráni 

látogatásának eredményéről és a Rijáddal folytatott tárgyalások napirendi pontjairól, valamint 

készül a szaúdi-amerikai csúcstalálkozóra, amelyen Joseph Biden amerikai elnök is részt vesz 

július közepén. Ami a szaúdi politikai elemzőt, Fahd Hamdan Al-Surajmot illeti, méltatta 

Musztafa Al-Kazemi iraki miniszterelnök többszöri látogatását a Királyságban, és a „helyes 

útnak” nevezte azt. Al-Surajm kijelentette: „Al-Kazemi látogatása a Királyságban megnyitja az 

utat a szaúd-amerikai csúcson való részvétele előtt, ami Irak és a régió javára válik”. Ezzel 

párhuzamosan az iráni külügyminiszter bejelentette, hogy országa elfogadja a Szaúd-Arábiával 

fenntartott kapcsolatok normalizálását, és üdvözli a nagykövetségek újranyitását és a politikai 

párbeszéd megkezdését. A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy Iraknak kiemelt közvetítő 

szerepe van a felek közötti tárgyalásokra nézve. 

Forrás: ي زيارة مرتقبة للسعودية
ز فز  الكاظمي يبحث ملفي 

Szaúd-Arábia: 5,3 milliárd dollárt különítenek el az emelkedő globális árak 

következményeinek kezelésére 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 06 ,الشر

Szalmán bin abd al-Azíz király jóváhagyta a 20 milliárd riál (5,3 milliárd dollár) összegű pénzügyi 

támogatást a globálisan emelkedő árak következményeinek kezelésére. Újra elindult az 

„Állampolgári Számla Program” pályázata is, amely lehetőséget biztosít a jogosult családok 

számára a közvetlen támogatási összegek igénybevételére, ezzel is hozzájárulva a magas 

nemzetközi árak következményeivel szembeni kiszolgáltatottságuk enyhítéséhez. Emellett a 

jogosultak körének kibővítése is megtörtént. Az „Állampolgári Számla” korábban már 

rendkívül hatékonynak bizonyult, aminek újbóli bevezetésére a nemzetközi gazdasági helyzet 

okán kialakuló bizonytalanság miatt is szükség volt. A programban a támogatás mértéke a 

családok méretének és jövedelmének kritériumaitól függ, azon az elven alapulva, hogy a 

társadalmi igazságosság szerint a legmagasabb támogatást a leginkább rászorult családok 

kaphatják meg. 

Forrás: ز يخصص 5.3 مليار دوالر لمواجهة تداعيات ارتفاع األسعار العالمية  خادم الحرمي 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/07/04/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3/
https://aawsat.com/home/article/3740751/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-53-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Új megállapodás Türkmenisztán és az Arab Emirátusok között 

Business Turkmenistan, 2022. július 1. 

A Türkmennebit türkmén nemzeti olajvállalat meghosszabbította szerződését az egyesült arab 

emirátusbeli Dragon Oil vállalattal, jelentette be a Türkmennebit konszern elnöke, Guvanch 

Agadzhanov. A most aláírt szerződés értelmében a kőolajkitermelésre vonatkozó 

termelésmegosztási megállapodását további 10 évvel, 2035-ig meghosszabbították. A még 

2000-ben létrejött megállapodást 25 évre írták alá, ami 2025 májusában járt volna le. A 

szerződés újbóli meghosszabbítása a türkmén kőolajtermelési szektor szempontjából 

kiemelten fontos volt, mivel a dubaji székhelyű társaság egyben a türkmenisztáni Cheleken 

kőolajkitermelő üzemeltetője is. A Cheleken pedig Türkmenisztán egyik legnagyobb 

kőolajkitermeléssel foglalkozó vállalata, amely jelentős mértékben járul hozzá Türkmenisztán 

gazdaságához. 

Forrás: «Turkmennebit» продлил контракт с «Dragon Oil» 

Türkmén-vietnámi együttműködés 

Turkemenportal, 2022. július 1. 

Vietnami és türkmén üzleti körök számára Hanoiban rendezték meg az első vietnami-türkmén 

üzleti fórumot, melyen Vepa Hadzsiev Türkmenisztán külügyminiszter helyettese személyesen 

vett részt. Hadzsiev a fórummal kapcsolatban kiemelte, hogy országa az elmúlt 30 évben a 

diplomáciai és gazdasági együttműködések fejlesztése érdekében óriási erőfeszítéseket tett 

azért, hogy a Vietnámmal közös kapcsolatai folyamatosan bővüljenek. Emellett hangsúlyozta, 

hogy Türkmenisztán a vietnámi cégek számára számos előnnyel rendelkezik a textilipar 

területén. Hadzsiev hozzátette, hogy a Covid-19 világjárvány negatív hatásai ellenére Vietnam 

azon kevés országok közé tartozott, ahol a GDP növekedési üteme meghaladta a 6%-t. 

Forrás: В Ханое прошел бизнес-форум по расширению туркмено-вьетнамского 

сотрудничества 

Üzbég befektetők a tádzsik textiliparban 

Central Asia, 2022. július 2. 

Üzbég vállalatok több mint 1 millió dollár értékben fektetnek be a tádzsik textiliparba Khatlon 

és Sughd régiókban, melyhez a szükséges lépéseket már meg is tették, számolt be hírről Sughd 

régió vezetője. A befektetők között Üzbegisztán textilágazatának legnagyobb vállalatai vannak, 

olyanok, mint az Uztekstilprom. A most létrejött beruházás legalább hétszáz ember számára 

biztosít majd megélhetést.  

Forrás: Узбекские бизнесмены инвестируют в аграрный и текстильный сектора 

Таджикистана 

  

https://business.com.tm/ru/post/8826/turkmennebit-prodlil-kontrakt-s-dragon-oil
https://turkmenportal.com/blog/48933/v-hanoe-proshel-biznesforum-po-rasshireniyu-turkmenovetnamskogo-sotrudnichestva
https://turkmenportal.com/blog/48933/v-hanoe-proshel-biznesforum-po-rasshireniyu-turkmenovetnamskogo-sotrudnichestva
https://centralasia.news/16031-uzbekskie-biznesmeny-investirujut-v-agrarnyj-i-tekstilnyj-sektora-tadzhikistana.html
https://centralasia.news/16031-uzbekskie-biznesmeny-investirujut-v-agrarnyj-i-tekstilnyj-sektora-tadzhikistana.html
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Ankara és Ashgabat Európa megmentője? 

Nury Amanov, Orient, 2022. július 2. 

Fuat Oktay török alelnök bejelentette annak lehetőségét, hogy Törökország kész türkmén 

földgáz vásárlására is a transzanatóliai gázvezetéken (TANAP) keresztül. A transzanatóliai 

gázvezeték része a déli gázfolyosónak, amelyet az Azerbajdzsánból Törökországba és Európába 

történő földgáz szállítására terveztek. A Kaszpi-tenger jogi helyzetéről szóló egyezmény 2018-

as aláírása után Türkmenisztán olyan projektet javasolt külföldi partnereinek, amelyek 

elsősorban a türkmén földgázt Törökország és Európa irányába szállítják majd. Ehhez szükség 

volt egy Transzkaszpi-tengeri gázvezeték megépítésére Türkmenisztán és Azerbajdzsán között, 

mondta Oktay. A török alelnök szerint mára azonban erősen felértékelődött Ashgabat és 

Ankara szerepe is. Elmondása szerint Európának manapság földgázra van szüksége. Arról nem 

is beszélve, hogy az energiaárak soha nem látott magasságokba szöktek. Ashgabat és Ankara 

pedig úgy véli, hogy eljött a legjobb idő arra, hogy megszervezze a Kaszpi-tengeren keresztül 

történő gázellátást Európába. 

Forrás: В Анкаре говорят о возможности получать туркменский газ через TANAP. А что 

Ашхабад? 

Üzbegisztán-Korea: az üzleti körök közötti együttműködés erősödik 

UzDaily, 2022. július 4. 

Taskentben került megrendezésre az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium, az 

Üzbég-Koreai Üzleti Szövetség és az Üzbég Szöuli Nagykövetség által közösen szervezett üzbég-

dél-koreai üzleti fórum, melyen olyan dél-koreai nagyvállalatok vezetői is képviseltették 

magukat, mint a KAKAO Group, Somang Global, Hanshin Engineering & Construction, Posco 

International, HYUNDAI Construction, DRB Group, Dae Woo Construction, ERA KOREA Co. Ltd. 

A taskenti találkozó célja az Üzbegisztán és Dél-Korea közötti kereskedelmi és gazdasági 

együttműködések további bővítése és a két ország üzleti körei közötti szoros és közvetlen 

kapcsolat kialakítása. A fórum eredményeként megállapodásokat írtak alá az akadémiai 

csereprogramok együttműködéséről és a közös oktatási projektek támogatásáról a Taskent 

Oriental Studies Egyetemen. 

Forrás: Узбекистан-Корея: укрепляется взаимодействие бизнес-кругов 

  

https://www.orient.tm/ru/post/38597/v-ankare-govoryat-o-vozmozhnosti-poluchat-turkmenskij-gaz-cherez-tanap-chto-ashhabad
https://www.orient.tm/ru/post/38597/v-ankare-govoryat-o-vozmozhnosti-poluchat-turkmenskij-gaz-cherez-tanap-chto-ashhabad
http://uzdaily.uz/ru/post/70095
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Az Európai Unió támogatja a közép-ázsiai zöldenergia és a hulladékágazat 

fejlesztését 

UzDaily, 2022. július 4. 

A héten került megrendezésre a 6. Eurázsiai Üzleti Fórum, amelyen több mint 150 a 

hulladékgazdálkodással és megújuló energiával foglalkozó cég és szakember képviseltette 

magát. A résztvevők között Közép-Ázsia és az Európa témában elismert neves szakembere és 

több nemzetközi szervezet is képviseltette magát. A fórum Közép-Ázsia legnagyobb 

hulladékgazdálkodással és megújuló energiával foglalkozó fóruma, amelyet 2016 óta évente 

rendeznek meg. Johannes Stenbaek Madsen, az EU kazahsztáni küldöttségének 

együttműködési vezetője a megnyitó ünnepségen kijelentette, hogy az európai zöld 

megállapodással összhangban az Európai Unió arra törekszik, hogy 2050-re az első 

klímasemleges kontinenssé váljon. Hozzátette, hogy jelenleg az EU 15 regionális programot 

támogat Közép-Ázsiában. A fórum végén pedig további 100 millió eurós támogatást hagytak 

jóvá a közép-ázsiai országok számára. 

Forrás: Европейский Союз поддерживает развитие секторов «зеленой» энергии и 

переработки отходов в Центральной Азии 

Türk Agrárfórum Taskentben 
Tazabek, 2022. július 5. 

Taskentben került megrendezésre a Türk Agrárfórum, amely lehetőséget szeretne biztosítani 

minden türk nyelvű ország számára, hogy kiszélesítse gazdasági kapcsolatait. A fórum célja, 

hogy a Türk Államok Szervezetének a tagjainak egységes vitafelületet hozzon létre a 

mezőgazdasági együttműködés kulcsfontosságú kérdéseiről. A taskenti fórumon a Türk 

Államok Szervezetének minden tagja képviseltette magát. Magyarországot a magyar 

Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára dr. 

Ökrös Oszkár képviselte. Az ülésen több gazdasági és fejlesztési megállapodás is született. 

Forrás: В Ташкенте прошел Тюркский агро-форум 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70089
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70089
https://www.tazabek.kg/news:1791113/?from=tazabek&place=search&sth=a7b4028d82e77ef2278fd9c792140909
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Türkmén-üzbég kereskedelmi övezet jön létre 

Business Turkmenistan, 2022. július 5. 

Türkmenisztán Üzbegisztánnal közösen megkezdete a két ország között korábban létrejött 

interregionális együttműködési projekt gyakorlati megvalósítását, jelentette be Szerdar 

Berdimuhamedov türkmén elnök. A türkmén elnök elmondása szerint a Türkmenisztán és 

Üzbegisztán között létrejött kormányközi megállapodás lehetővé teszi a régión és a 

kontinensen belüli kereskedelem felgyorsítását azáltal, hogy e két kulcsfontosságú ország már 

nemcsak periférikus, hanem központi szerephez is jut majd az áruszállításban. Ennek eszköze 

pedig a most elinduló szabadkereskedelmi övezet lesz. A projekttel kapcsolatban 

Berdimuhamedov azt is hozzátette, hogy cél a régiók közötti kapcsolatok élénkítésének és a 

két ország határmenti régióinak fejlesztése. 

Forrás: Президенту Туркменистана доложили о создании туркмено-узбекской 

приграничной торговой зоны 

Türkmenisztán energiaügyi együttműködésről szóló megbeszélést folytatott 

Azerbajdzsánnal 

Day.Az, 2022. július 6. 

Ashgabatban tett munkalátogatása során Mikail Dzsabbarov Azerbajdzsán gazdasági 

minisztere találkozott Rashid Meredov Türkmenisztán külügyminiszterével, akivel megvitatta a 

két ország közötti gazdasági partnerség aktuális helyzetét. A tárgyaláson Dzsabbarov és 

Meredov is kiemelte a két ország között az energiaszektorban létrejött eddigi 

együttműködések fontosságát és a nemzetközi piacokon lévő türkmén és azeri energiahordozó 

rendszerek diverzifikálásának lehetőségét. Véleményük szerint a türkmén-azerbajdzsáni 

energiaügyi együttműködés mérföldköve volt, hogy 2021 januárjában aláírták azt az 

egyetértési nyilatkozatot, melyben megállapodtak a Kaszpi-tengeri Dostluk szénhidrogénmező 

közös feltárásáról, fejlesztéséről. 

Forrás: Туркменистан готов продолжить консультации с Азербайджаном по 

энергетическому сотрудничеству 

  

https://business.com.tm/ru/post/8832/prezidentu-turkmenistana-dolozhili-o-sozdanii-turkmenouzbekskoi-prigranichnoi-torgovoi-zony
https://business.com.tm/ru/post/8832/prezidentu-turkmenistana-dolozhili-o-sozdanii-turkmenouzbekskoi-prigranichnoi-torgovoi-zony
https://news.day.az/economy/1476972.html
https://news.day.az/economy/1476972.html
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Befejeződött a Görögország-Bulgária földgázvezeték építése 

Day.Az, 2022. július 6. 

Befejeződött a Görögország-Bulgária gázvezeték építése és még ebben a hónapban 

megkezdődhet a teljeskörű beüzemeltetés is, jelentette ki Kostas Skrekas görög energiaügyi 

miniszter. A miniszter megjegyezte, hogy a 220 millió eurós vezeték az észak-görögországi 

Komotiniből szállítja a gázt a bulgáriai Stara Zagorába, ahol a vezeték egyik ága az 

Azerbajdzsánból érkező földgázt szállító vezetékhez csatlakozik. A most épült vezeték jelenlegi 

kapacitása évi 3 milliárd köbméter, de a közeljövőben ezt a mennyiséget 5 milliárd köbméterre 

tervezik növelni. A bolgár Bulgargaz és a Shah Deniz konzorcium a Shah Deniz-2 projekt 

keretében pedig évi 1 milliárd köbméter azeri földgáz Európába irányuló tranzitjára tett 

ígéretet. 

Forrás: Завершено строительство интерконнектора Греция-Болгария 

  

https://news.day.az/economy/1476889.html
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